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Zápis ze schůze Výboru ČBS za dne 3. 4. 2017
1.) Výbor ČBS se sešel 3. 4. 2016 od 17 hod v Praze ve složení: Milan Macura (předseda),
Michal Kopecký, Jan Martynek, Jiří Emmer a Adam Kubica.
2.) Výbor ČBS obdržel dne 15. 3. 2017 žádost Severočeského bridžového klubu, z.s. (IČO
05826012) o členství v Českém bridžovém svazu jako právnické osoby.
a) Výbor schvaluje přijetí Severočeského bridžového klubu, z.s. za člena ČBS –
právnickou osobu se zkratkou SEV (A: 5, N: 0, Z: 0)
b) Milan Macura vytvořil profil na webu matrikacbs i na webu czechbridge.cz a
zapsal členství v SEV 7 hráčům dle žádosti Petra Jelínka (předsedy klubu).
3.) Výbor obdržel potvrzení městského soudu o změně zápisu ve veřejném rejstříku
podaném Janem Martynkem.
4.) Výbor obdržel výzvu k akceptaci dotace MŠMT v programu V na rok 2017. Výbor ČBS
akceptoval dotaci MŠMT na rok 2017, akceptovaná částka dotace činí 200 000 Kč. Výbor
rozhodl o rozdělení dotace v tomto poměru (A: 5, N: 0, Z: 0):
 70 000 Kč na ME juniorů na Slovensku – vklady do soutěže a ubytování
 34 000 Kč na ME Open v Itálii – vklady do soutěže
 23 000 Kč na příspěvky do nadřazených organizací EBL a WBF
 73 000 Kč na mzdy a to zejména na provoz svazu
5.) ČBS vyšle na ME juniorů 2017 na Slovensku 4 týmy: U16, U21, U26 a U26 women.
Příspěvek ČBS na tuto akci činí 70 000 Kč, o další příspěvky mohou hráči žádat z Fondu
mládeže. (A: 5, N: 0, Z: 0)
6.) Výbor ČBS rozhodl o přidělení příspěvku na ME Open 2017 v Itálii ve výši 2 000 EUR.
(A: 5, N: 0, Z: 0) ČBS přispěje:






200 EUR na vklady dvěma nejlépe umístěným párům v kategorii MIX – páry
400 EUR na vklady nejlépe umístěnému týmu v kategorii MIX – týmy
200 EUR na vklady dvěma nejlépe umístěným párům v kategorii Open, Ženy nebo
Senioři – páry. Příspěvek dostanou ty páry, které budou mít nejnižší poměr =
pořadí / počet startujících párů.
400 EUR na vklady nejlépe umístěnému týmu v kategorii Open, Ženy nebo Senioři
– týmy. Příspěvek dostane ten tým, který bude mít nejnižší poměr = pořadí / počet
startujících týmů.
Bonusový příspěvek 400 EUR bude přidělen soutěžním jednotkám (pár 200 EUR,
tým 200 EUR), které se dostanou ve své kategorii do finále párového turnaje nebo
do vyřazovacích bojů v týmových soutěžích. V soutěži párů je bonusový příspěvek




100 EUR na hráče, v soutěži týmů je bonusový příspěvek 50 EUR na hráče.
V případě vyššího počtu soutěžních jednotek ve finále či play-off připadá
příspěvek dvěma nejlépe umístěným soutěžním jednotkám (nejnižší poměr =
pořadí / počet startujících párů nebo týmů).
V případě, že se v některé z kategorií MIX páry; MIX týmy; Open, Ženy, Senioři
páry; Open, Ženy, Senioři týmy, nezúčastní alespoň 2 páry, či jeden tým, navýší se
bonusová částka za umístění o tuto částku.
V případě, že se některé z kategorií zúčastní jen část českého týmu, bude
příspěvek ponížen o poměr cizích hráčů: mezinárodní pár – 100 EUR pro českého
hráče, mezinárodní tým – 100 EUR pro českého hráče. Tyto páry či týmy jsou
zařazeny také do bonusového příspěvku. Nevyužitá část příspěvku propadá ve
prospěch následující nepodpořené soutěžní jednotky.

Vklady do všech soutěží za české hráče zaplatí ČBS hromadně. Hráči následně po ukončení
soutěže převedou odpovídající částky za vklady na účet svazu (po odečtení příspěvku). (A:
5, N: 0, Z: 0)
7.) Výbor ČBS schválil příspěvek ve výši 16 000 Kč na dopravu a ubytování na Hry Malých
federací 2017, které se konají v Monaku. Podmínky výběru reprezentačního týmu budou
zveřejněny do konce května 2017, pokud se již bude vědět termín konání akce. (A: 5, N: 0,
Z: 0)
Za výbor ČBS sepsal Milan Macura, v Praze, dne 3. 4. 2017
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